
   

 

 

Grand Prix  
Malmö 

  6 – 8 Mars 2020  
 

Här finns information som du måste ta del av som ledare och tränare. Vi hoppas att den når fram till 
alla Er som skall delta i årets Grand Prix! 

Tävlingsplats 

Hylliebadet, Hyllievångsvägen 20, 216 25 Malmö 

Bassäng 

50 meter/8 banor 

Datum 

6 mars – 8 mars 

Avsimning 

Sker på anvisad plats i bassäng 15x8 meter (4 banor) 

Tävlingstider 

 Försökstävlingar Finaltävlingar 
Fredagen 6/3  kl. 17.00 
Lördagen 7/3 kl. 10.00 kl. 17.00 
Söndagen 8/3 kl. 09.00 kl. 16.00 

Insimning 

 Försökstävlingar Finaltävlingar 

Fredagen 6/3  15.00 – 16.45 

Lördagen 7/3 08.00 - 09.45 15.00 - 16.45 

Söndagen 8/3 07.15 - 08.45 14.00 - 15.45 

Ledarmöte 

Fredagen den 6/3 klockan 15.45 skall en representant från varje förening samlas för ledarmöte på 
Hylliebadet i cafeterian inne i badet. 

Strykningar 

Avanmälan till fredagens tävlingar skall ske senast 14.30 den 6/3 helst via appen eller via mail: 
johan@malmokappsim.se. 

Därefter ska avanmälan till nästa dags tävlingar ske senast 30 min efter dagens sista tävlingspass. 

Avanmälan till final skall lämnas i tävlingsbyrån på avsedd blankett senast 30 min efter resp. grens 
slut i försökstävlingen, se § 305 punkt 7 (endast paper) 

Vid försent inlämnad avanmälan uttas en straffavgift på 300:-/individuell start och 400:- för försenad 
finalstrykning.  
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Lagkapper 

Laguppställningar görs via appen eller på papper i tävlingsbyrån senast 1 timme innan respektive 
finalpass startar. 

Extralopp 

Det finns möjlighet för 2 heat herrar samt 2 heat damer att simma extralopp på distanser upp till 
100m efter respektive försökspass. Anmälan sker i tävlingsbyrån innan respektive försökspass startar. 
Kostnad per extralopp är 300 kr och faktureras i efterhand.   

Direktfinaler 

1500m frisim och 400m medley kommer att seedas och genomföras i direktfinal, alla heat i dessa 
grenar simmas under fredagens tävlingspass.  

800 frisim seedas och simmas också i direktfinal enligt följande, det snabbaste heatet simmas under 
finalpassen. Näst snabbaste heatet 800m simmas enligt grenordningen på försöken. Övriga heat 
simmas efter gren 16 och 32 på försöken.  

Hängande start 

Försöken kommer att genomföras med hängande start. 

Omklädning 

Sker i omklädningsrummen på badet. Ni får passerband eller magnetkort = nyckel till skåp i 
tävlingsbyrån som skall återlämnas när ni lämnar badet sista gången. Ej återlämnat band debiteras 
med 100:- 
OBS inga uteskor i simhallen. 

Inmarsch 

Alla heat i finalpassen släpps in på startbryggan via callroom, men endast inmarsch till A-finaler. 
Inmarschen sker från callroom som finns på stratbryggans ena sida.  

Priser 

1 000 kr till segraren i varje individuell gren. 2 000 kr till segrande lag i lagkappsgrenarna. 
Prisutdelning direkt till vinnaren. Det delas inte ut separata grenpriser för parasimmare. 

Prispengar till de fyra bästa prestationerna under tävlingen, herr resp. dam, enligt FINA:s poängtabell 
för resultat uppnådda i finalerna. 20 000, 15 000, 10 000, 5 000 kr. 

De tre bästa prestationerna för parasimmare, damer och herrar sammanräknat, enligt WPS-poäng 
vinner 3000, 2000, 1000 kr. 

Endast ett lopp per simmare räknas. 

Bästa lag  

Bästa lag vinner ett pris värt 5000 kr. Poäng delas ut till de 16 bästa simmarna i varje gren enligt 18, 
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Ackreditering 

Alla erhåller deltagarkort i tävlingsbyrån 

Anm. Avgift 

Anmälningsavgiften, 125 kr/ start, samt antal ackrediterade simmare och ledare, faktureras i 
efterhand av Malmö Kappsimningsklubb. 



   

 

 

Tävlingsbyrån 

Kommer att vara öppen:  
Fredag 14.00 – till 30 minuter efter finalpasset 
Lördag 08.00- till 30 minuter efter finalpasset  
Söndag 07.15 till 30 minuter efter finalpassets slut.  

Parkering 

Det finns ca. 100 p-platser i badets närhet. Vid Mässhallarna finns det stora parkeringsytor ca. 5-7 
minutergång från badet mot Emporia. P-avgift förekommer. 

Försäljning 

Det kommer att finnas försäljning av mat och dryck genom cafeterian på Hylliebadet. Arena kommer 
finnas på plats under tävlingen och ha simutrustning till försäljning. 

För de som beställt logi och mat 

Frukost serveras på lördag från kl 06.30 och på söndag från kl. 06.00 
Lunch serveras lördag kl. 12.30-14.30 och söndag kl. 12.00-14.00 
Middag serveras fredag kl. 18.30-21.00 och lördag kl. 18.30-20.30 

Lunch och middag serveras i restaurang Pallissad med ingång på Arenagatan 13, (baksidan av Arena 
Hotellet/Malmö Arena). 

Upplysning 

Logi och mat, Louise Liljegren 0709-20 00 95, louise@malmmokappsim.se  
Övriga frågor, Johan Gustavsson 0737-02 37 07, johan.gustavsson@malmokappsim.se  
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